
Geachte heer, mevrouw,

Op 26 oktober 2021 wordt in de gemeenteraad van de gemeente Amersfoort een peiling 

gehouden (De Ronde) over de aanwijzing voor een zendmachtiging. Door het Colege van 

B&W van de gemeente Amersfoort is een ‘beoordelingstabel’ als bijlage bij de ‘peilingsnota’ 

opgesteld. Ook zal de gemeenteraad van Leusden een oordeel moeten uitspreken over de 

aanvraag van Eemland 1 voor een zendmachtiging voor Leusden

Ten behoeve van de bespreking in De Ronde in Amersfoort en de bespreking in de 

gemeenteraad van Leusden hebben we onze reactie op deze beoordelingstabel in bijgaande 

notitie weergegeven.

We verzoeken u om deze reactie aan de leden van de Gemeenteraad door te geven.

Met vriendelijke groet

Jan Knepper (secretaris bestuur Eemland 1)

Jan.knepper@casema.nl

Secretariaat Stichting Streekomroep Eemland 1
Bikkersweg 3 
3752 WV Bunschoten
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Aan de Gemeenteraden van de Gemeenten Amersfoort en Leusden
de Colleges van B&W van de Gemeenten Amersfoort en Leusden

CC Gemeenteraden en Colleges van B&W van de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest
Commissariaat voor de Media 
NLPO

Bunschoten, 20 oktober 2021
Betreft: aanvraag zendvergunning lokale media

Geachte raadsleden en leden van de colleges van B&W,

Wij hebben kennisgenomen van de ‘Dilemma’s t.a.v. de zendmachtigingsprocedures en bepalen 
richting zendmachtiging’ en de ‘beoordelingstabel 2 aanvragen aanwijzingsprocedure lokale publieke 
mediainstelling Amersfoort 2022 -2026’. Opgesteld door het College van B&W van Amersfoort.

Bij het bestuderen van deze stukken, met name de beoordelingstabel, hebben we sterk de indruk 
gekregen dat er sprake is van een subjectieve en bevooroordeelde analyse en beoordeling. We zullen 
hier niet op alle punten van vergelijking uitvoerig ingaan maar willen volstaan met enkele 
voorbeelden. Daarbij hebben we het niet over de hoeveelheid tekst die van beide omroepen wordt 
geciteerd. Hoewel het beleidsplan van Eemland 1 veel uitvoeriger is dan dat van Nieuwsplein33, zijn 
de geciteerde tekstblokken van Nieuwsplein33 vaak omvangrijker.

Duurzame samenwerking.
Op het punt van samenwerking heeft Eemland 1 steeds aangegeven met alle (media)partijen in 
Amersfoort en Leusden te willen samenwerken, ook met de initiatiefnemers van Nieuwsplein33. 
Deze laatsten geven echter aan dat samenwerken met Eemland 1 geen prioriteit heeft (5.3 aanvraag 
Nieuwsplein33). Het merkwaardige is dat dit nu Eemland 1 wordt aangerekend.
Daarbij komt dat er reeds een samenwerking van Eemland 1 en de Golfbreker te Amersfoort is 
gerealiseerd. 
Ook voor samenwerking met andere partijen zoals bibliotheek, zorg en onderwijs zijn reeds 
afspraken gemaakt, zoals blijkt uit de intentieverklaringen, gevoegd bij het beleidsplan van Eemland 
1. De samenwerking met het ROC Midden Nederland heeft inmiddels vorm gekregen. Op dit moment 
wordt een van de studio’s (audio en beeld) van Eemland 1 gebruikt voor praktijklessen van het ROC 
in het kader van het Eemland 1 Lab.

Kwaliteit en professionalisering/bedrijfsvoering
Bij de financiële vergelijking en de daarmee samenhangende inzet van medewerkers worden ‘appels 
met peren’ vergeleken. 
Eemland 1 is in de begroting uitgegaan van de bijdragen die de gemeenten Amersfoort en Leusden 
ontvangen vanuit het Gemeentefonds t.b.v. de lokale omroep i.c. resp. € 93.000 en € 18.000 = 
€111.000. In de begroting van Nieuwsplein33 wordt uitgegaan van hetzelfde bedrag plus een extra 
bijdrage van de beide gemeenten van €139.000 (totaal € 250.000).
Natuurlijk kan Nieuwsplein 33 dan meer journalisten inzetten. Maar als Eemland 1 ook deze extra 
€139.000 in de begroting had opgenomen, zou ook daar een formatie van vier journalisten kunnen 
worden toegevoegd. In het beleidsplan van Eemland 1 is reeds aangegeven dat we ons zullen 
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inzetten voor het verkrijgen van extra financiële middelen (via gemeenten, fondsen, reclame etc.), 
die dan volledig worden ingezet voor journalistiek werk. Daarbij komt dat Eemland 1 gebruik kan 
maken van de ca. 200 vrijwilligers die als burgerjournalist worden ingezet. De huidige samenwerking 
met het ROC levert eveneens content op en geeft de mogelijkheid voor het inzetten van stagiairs.

Wij maken bezwaar tegen de beoordeling van het College van B&W. In onze aanvraag zijn wij 
uitgegaan van het budget dat de gemeenten ontvangen vanuit het Gemeentefonds (de wettelijke 
bekostigingsplicht). Het College van de gemeente Amersfoort heeft nooit extra willen investeren in 
haar lokale omroep. Het kan niet zo zijn dat nu aan het eind van het formele proces er wel extra 
middelen worden meegenomen in de beoordeling die wel voor Nieuwsplein33 beschikbaar worden 
gesteld maar niet voor Eemland 1. Hier is geen sprake van een eerlijk en transparant 
beoordelingsproces. We zullen ook het Commissariaat voor de Media hierop wijzen..

Relevante artikelen en achtergrondjournalistiek
Bij de vergelijking van het aanbod op sociale media en internet wordt door Nieuwsplein33 en 
Eemland 1 hetzelfde aangeboden. Het aanbod van Nieuwsplein33 wordt beoordeeld met ‘beter’, 
Eemland 1 met ‘goed’. Eemland 1 heeft reeds langere tijd een website in de lucht www.Eemland1.nl 
waarop het nieuw uit Amersfoort, Leusden en de omliggende plaatsen wordt weergegeven. Deze 
website zal verder worden uitgebouwd.
Opmerkelijk is dat de paragraaf waarin vooral wordt betoogd dat de samenwerkingspartners in 
Nieuwsplein33 tot nog toe het journalistieke aanbod in Amersfoort en Leusden ‘naar de achtergrond 
verschoven hebben’ (1.2.b), beter wordt beoordeeld dan de bijdrage van Eemland 1, waarin de 
verbinding met de burgers en lokale partijen wordt aangegeven (zie hiervoor ook hoofdstuk 10 van 
het beleidsplan van Eemland 1, waaruit niet wordt geciteerd).

Vernieuwing en innovatie
Zowel Eemland 1 als Nieuwsplein33 streven naar een digitaal informatieplatform waarbij door 
middel van apps en websites, Twitter en Facebook informatie 24/7 toegankelijk wordt voor burgers. 

De Mediawet geeft nog steeds aan dat lokale omroepen gebruik dienen te maken van alle 
beschikbare media. Hoewel we zien dat er inmiddels enige ruimte is t.a.v. deze eis (zie de toelichting 
in de beoordelingstabel), achten wij het zinvol om ook voor de komende vijf jaar te blijven voldoen 
aan de uitgangspunten in de wet. Zo wordt door Eemland 1 ook radio en tv en tekst-tv aangeboden, 
waardoor niet alleen de op internet-actieven bediend worden maar ook zij die (nog) niet op internet 
actief zijn (relatief veel ouderen en mensen vanuit de lagere inkomensgroepen). Nieuwsplein33 
beperkt zich tot internet.

In hoofdstuk 9 van het beleidsplan van Eemland 1 wordt de samenwerking beschreven met het 
onderwijs in Eemland 1 Lab en Eemland 1 Academie, gericht op innovatie. Thema’s die hierbij aan de 
orde komen zijn o.a.:
• Innovatieve technologie 
• Data en fake news
 • Journalistiek door burgers
 • Participatie en bereik jongeren
In de beoordelingstabel wordt hierover niets vermeld. Waarom Nieuwsplein33 op dit punt een 
‘beter’ scoort en Eemland 1 ‘goed’ is dan ook volstrekt onduidelijk.

Dekking Amersfoorts nieuws.
In het gedeelte over Amersfoorts nieuws worden een aantal ambities van Nieuwsplein 33 
geformuleerd, die voor een groot deel ook voor Eemland 1 gelden: uitgroeien naar nummer een 
(waarbij voor Eemland 1 toegevoegd kan worden op radio, tv), verhogen van de huidige waardering, 
belichten van achtergronden van het nieuws en burgerjournalistiek.



Hoewel het bij Eemland 1 niet is nagevraagd (!), hebben ook wij de ambitie om de 
raadsvergaderingen te streamen en zo mogelijk live via TV uit te zenden, omlijst met interviews en 
politieke duiding. We hebben hiermee reeds ervaring in Baarn en Bunschoten.

Onafhankelijkheid
Een belangrijk criterium in de Mediawet voor het toewijzen van de zendmachtiging voor lokale 
omroepen is de onafhankelijkheid van de omroep.
Opmerkelijk is dat in de beoordelingstabel onder 1 uitvoerig betoogd wordt dat Nieuwsplein33 een 
onafhankelijke stichting is. (Uit gegevens van de KVK blijkt dat deze stichting slechts 1 bestuurder 
heeft en is opgericht door RTV Utrecht). Gesteld wordt dat Nieuwsplein33 bestuurlijk, juridisch en 
redactioneel losstaat van de initiatiefnemers. ‘Voorop staat dat de partners hun eigen 
verantwoordelijkheid houden en geen verplichtingen kunnen worden opgelegd’. 
Het is dan ook opmerkelijk dat in de beoordelingstabel wordt gesteld dat ‘Nieuwsplein33 in totaal 
€361.000 aan eigen middelen inzet’. Deze middelen blijken afkomstig te zijn van de initiatiefnemers 
en kunnen dus niet aangemerkt worden als ‘eigen middelen’. Dit bedrag wordt vervolgens opgeteld 
bij het beschikbare budget voor Nieuwsplein33. De vraag dringt zich op: Hoe onafhankelijk is 
Nieuwsplein33 ten opzichte van de initiatiefnemers? De formele en informele afspraken tussen 
Nieuwsplein33 en haar partners zijn voor ons onduidelijk. In het bijzonder geldt dit voor de afspraken 
met Nieuwsplein33 en de BDU. Als publieke mediainstelling kan Nieuwsplein33 zich niet dienstbaar 
maken aan winst door derden.

Tenslotte
in 2016 is het College op basis van een convenant tussen de VNG, NLPO en het Commissariaat voor 
de Media akkoord gegaan met de streekvorming met Eemland als logische natuurlijke habitat1. 
De gemeente Amersfoort heeft in 2019 onderzoek laten uitvoeren door de heer B. van Valburg. Een 
van de belangrijkste conclusies van dat onderzoek (gepresenteerd op 31 januari 2020) was dat het 
verstandig is om de bestaande lokale omroepen te laten fuseren, zodat ze vervolgens goed kunnen 
samenwerken met bijvoorbeeld RTV Utrecht. Als Eemland 1 hebben we hier naar gehandeld en zijn 
we nu klaar om als streekomroep de volgende stappen te zetten. 
Een positief advies voor Nieuwsplein33 is niet in lijn met eerder ingenomen standpunten en met het 
journalistieke medialandschap, dat jarenlang zorgvuldig is opgebouwd uit een landelijke omroep, 
provinciale omroepen en lokale/ streekomroepen. Dat een provinciale omroep i.c. RTV Utrecht 
voornemens is om zelf een lokale streekomroep te  starten, vinden wij principieel onjuist.

Mocht u vragen hebben over het bovenstaande, dan zijn we uiteraard graag bereid om een nadere 
toelichting te geven. Ook zijn we voornemens om gebruik te maken van de inspreekmogelijkheid 
tijden de Ronde d.d. 26 oktober 2021.

Met vriendelijke groet
Namens het bestuur van Eemland 1

1 ‘Zienswijze college van B&W Amersfoort d.d. 27 september 2016

Gemeente Amersfoort kan zich vinden in de alternatieve streekindeling, die de omroepen in de regio 
Eemland als wijzigingsvoorstel hebben ingediend bij de NLPO. Het gaat om de streek, bestaande uit 
de gemeentes: Amersfoort,, Soest, Leusden, Baarn en Bunschoten. Deze streek kan voor inwoners van  
deze gemeenten als natuurlijke habitat gezien worden. Wij vinden het vooral van belang dat de 
omroepen zich zelf kunnen vinden in de voorgestelde indeling/streek, omdat de partijen in deze 
streek geacht worden te gaan samenwerken en het werk voornamelijk door vrijwilligers wordt 
gedaan. De omroepen in deze gemeenten (Bunschoten, Baarn, Leusden, Soest en Amersfoort) hebben  
enige tijd terug al gezamenlijk een íntentieverklaring ondertekend voor verdergaande 
samenwerking.’



Jan Knepper
(secretaris)


